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VOL ASSEGURAR EL SEU VEHICLE?

Els 7 avantatges de MAPFRE AUTOMÒBILS que ens distingeix
1. Cobrim danys personals a tercers i familiars fins a 50 milions d’euros. 2.Possibilitat d’ampliar les indemnitzacions del
conductor fins a 250.000 euros. 3.Assistència en viatge, prestem la cobertura en vies no aptes (camins). 4.En cas de sinistre,
pot optar per demanar-nos un prèstam sense cap interès. 5.Adaptació del vehicle i la vivenda en cas d’invalidesa. 6.Indemnit-
zació per immobilització del vehicle assegurat en cas de sinistre. 7.Indemnització per retirada del permís de conduir per
infraccions i com a novetat també per PÈRDUA DE PUNTS.
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ASSESSORIA POLO
C/ Barcelona, 80 - BALAGUER

Tel: 973 445 924

- ES VEN casa a les Avellanes.
- ES VEN xalet amb gran piscina, urb. Cantaperdius, Gerb.
- ES VEN casa a Balaguer, casc antic, totalment reformada.
- ES VEN pàrking tancat al c/Dr. Fleming.
- ES VEN local comercial 80 m2, c/St Josep de Calasanç.
- ES VEN casa pairal a Roní (Pallars Sobirà).
- ES LLOGA local 185m2 planta+125m2 d’altell,c/Barcelona.
- ES LLOGA local a Lleida (zona Balàfia).
- ES LLOGA  a Balaguer, pis nou a estrenar, 2hab.,c/del Pont.

GESTIONEM LA VENDA O LLOGUER

DEL SEU PIS O LOCAL

Sumari

La terra s’escalfa

Josep M. Simon i Auberni

-------------------------------------------------
En un petit requadre

d’algun que altre diari del 4
de febrer, es podia llegir que
aquell dia entrava en vigor
una llei que prohibeix la ven-
da de petards als menors de
tretze anys. Alhora s’esta-
bleixen uns trams d’edat
(13,16 i 18 anys) per adquirir

Què en penseu?...

----------------------------------------------------------------------------------------

els productes d’acord amb
llur perillositat. I en tots els
casos s’hauran de vendre en
envasos i no solts. El fet que
les dimensions de la notícia
fossin tan minses  em van
fer pensar, més aviat
malpensar, que l’acom-
pliment d’aquesta llei potser
seria proporcional al ressò
que en feia la premsa. El
pressentiment ve motivat
per «l’èxit» assolit per altres
disposicions legals com, per
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GROC és una publicació plural i
independent. Els articles d’opinió
són exclusius dels seus autors que
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defensa de la llibertat d’expressió de
la nostra societat, ens comprometem
a acceptar les rèpliques que els
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d’estar signats, amb nom i cognoms,
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del DNI del responsable de l’article i
un telèfon de contacte.

exemple, la venda de
begudes alcohòliques  o de
tabac als menors d’edat. No
podem afirmar que
aquestes, malgrat la
presència en els mass me-

dia, hagin tingut uns
resultats gaire positius.
Tindrà la nova llei en qüestió
millor sort que les
esmentades? Com en totes,
els resultats depenen,
també, de nosaltres.
-------------------------------------------------

>>BALAGUER

Els dies 3 i 4 de març, Balaguer
acollirà Expoauto 2007

L’Incasol inicia l’ampliació del
polígon Camp Llong
----------------------------------------------
>>COMARCA

El Consell es fa càrrec del Centre
Obert Sant Josep del Firal

Concentració anti pantà al
Congost de Mont-Rebei
----------------------------------------------
>>CULTURA

L’obra de Joel Joan i Gerard
Quintana aplaçada fins el dia 17

El colegi Ntra. Sra. del Carme
celebra el Dia de la Pau
----------------------------------------------
>>ESPORTS

El Balaguer continua la seva
escalada en la classificació

Josep Maria Torres ofereix un
clínic als tècnics del CB Balaguer
----------------------------------------------
>>OCI

Més de 4.000 persones van
participar de la Festa del Cavall

Els nens que neixin el 2007 viuran en un món molt més
calent. I és que la temperatura podria pujar fins a 4 graus
centígrads al llarg d‘aquest segle, i en el mateix període el
nivell dels oceans es podria elevar entre 28 i 43 centímetres.
Així conclou l‘informe presentat a París pel Grup
Intergovernamental sobre l‘Evolució del Clima (GIEC) des-
prés de passar-se tota la setmana debatent sobre el canvi
climàtic. A més, segons l‘informe, hi haurà més sequeres,
pluges torrencials i huracans. Finalment, l‘estudi revela que
hi ha una «elevada probabilitat» que el responsable d‘aquest
canvi climàtic sigui l‘acció humana.

Però, sens dubte, una de les parts més significatives del
document és el missatge per als que encara creuen que el
canvi climàtic és un mite, o un missatge apocalíptic sota no
sé quina mena d’interessos foscos o el resultat de les vari-
ables meteorològiques. L‘informe afirma que el comporta-
ment de l‘home en els últims 250 anys és «molt probable-
ment» el culpable de l‘escalfament global de la Terra. En
concret, per les concentracions de diòxid de carboni, que
ha arribat a 379 partícules per milió el 2005.

L‘informe, titulat «Canvi climàtic 2007: la prova científi-
ca», determina les previsions sobre l‘escalfament del plane-
ta, fruit d‘un treball de sis anys destinat a conduir els diri-
gents de tot el món a fer alguna cosa. La veritat es que ho
tindran difícil. És complicat trobar solucions, quan tot pas-
sa per a que la humanitat utilitzi, encara que només sigui
per autosalvar-se, el sentit comú.

Segurament caldrà que els dirigents expliquin com i de
quina manera tots i cadascun de nosaltres, podem contribuir
a evitar-ho.

PORTADA

Carnestoltes 2007
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Dr. Josep Ma Lara Nieto
Horari de visites: dimarts i dijous

d’11 a 13h del matí, i de 18 a 20h tarda

Pl. Mercadal, 37 1r-3a • BALAGUER • Tel. 973 448 332

URGÈNCIES i domicilis 24 hores al tel. 629 359 238

El Rei Carnestoltes prendrà novament

la ciutat el dissabte 17 de febrer

Tot és a punt per a que el
proper dissabte 17 de febrer,
Balaguer es torni a vestir de
festa amb l’arribada del Rei
Carnestoltes, que enguany
torna amb la rua nocturna
encapçalada pels Diables de
Balaguer que ens oferiran la
Gran Batucada a la Plaça del
Mercadal, a partir de les 11
de la nit.

Posteriorment es farà la
rua nocturna pel Passeig de
l’Estació i fins a la Sala La
Rosaleda on el Rei Carnes-
toltes presidirà el Gran Ball a
càrrec del grup de versions
“K-Melot” i el Concurs de
disfresses, amb importants

premis per als guanyadors.
Per la tarda, la tradi-

cional rua de Carnestoltes
sortirà a partir de les 16,30
hores de l’Estació de trens
arribant fins a la Plaça del
Mercadal, on després del
Discurs del Rei Carnestoltes,
que es farà amb el poder de
la ciutat durant unes hores,
hi haurà també l’actuació

La festa de la tarda, acabarà a la Plaça Mercadal

musical amb el grup d’ani-
mació La Troca.

La carrossa guanyadora
del concurs s’emportarà 300
euros, mentre que les altres
rebran una subvenció de 100
euros.

Des de les 11,30 h i fins a
la 1 de la matinada, tots els
interessats en participar al
Concurs de disfresses del
Ball del Rei Carnestoltes po-
drà fer-ho a la mateixa Sala
La Rosaleda on se li lliurarà
un número de participació.

Els participants podran
fer-ho en les modalitats de
grup o parella, i la modalitat
individual. En la modalitat de
parella o grup, el guanyador
s’emportarà 300 euros; 200
euros pel segon classificat i
100 euros pel tercer, mentre
que el guanyador de la mo-
dalitat individual s’emporta-
rà 150 euros, 100 el segon
classificat i 75 el tercer.

La disbauxa presidirà la Festa del Carnestoltes

Els Diables de Balaguer
tornaran amb la
Batucada nocturna, des
de la Plaça fins a la
Sala del Ball

Els propers dies 3 i 4
de març, el nou pavelló
polivalent de Balaguer
acollirà un nou certamen
d’Expoauto, la Fira dedi-
cada al vehicle nou, que
enguany comptarà amb
una vintena d’expositors,

que portaran el mateix
nombre de marques auto-
mobilístiques, presen-
tant les principals nove-
tats del sector, per aquest
any.

Una setmana més
tard, els dies 9, 10 i 11 de
març, tindrà lloc una nova
edició de la Fira  Antiquà-
ria, dedicada a les antigui-
tats , la brocanteria i el col·-
leccionisme. Durant Anti-
quària hi haurà una troba-
da de col·leccionistes de
plaques de cava, i també
una exposició.

Expoauto 2007, se celebrarà

els propers dies 3 i 4 de març

al nou pavelló polivalent

Expoauto mostrarà els millors vehicles nous

20 expositors
presentaran les
principals novetats
d’enguany en
automòbils nous
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MAITE  PETITMAITE  PETITMAITE  PETITMAITE  PETITMAITE  PETIT
TAROT - VIDENCIA - MAGIA BLANCA

CONSULTAS  EN BALAGUER  -HORAS CONVENIDAS-

Teléfonos: 679 857 044  /  609 135 472

L’Institut Català del

Sòl ha iniciat les obres de

la última fase d’ampliació
del Polígon Industrial

Camp Llong de Balaguer,

que ocuparà un total de
cinc hectàrees de super-

fície entre els termes de

Balaguer i Vallfogona de
Balaguer, el que suposa-

rà dinou noves parcel·les

industrials.
Amb aquesta amplia-

ció, el polígon industrial

comptarà amb un total de
350.000 metres quadrats.

Segons fons munici-

pals, aquesta nova ampli-
ació, també comportarà la

construcció d’un nou ac-

cés directe al polígon, des
de la carretera C-13.

D’aquestes dinou no-

ves parcel·les, n’hi haurà
set d’una superfície que

rondarà aproximadament

els 4.500 metres qua-
drats, mentre que les res-

tants seran de dimensi-

ons més reduïdes, d’una
superfície d’uns 800 me-

tres quadrats cada una.

L’Incasòl ja ha rebut
vàries peticions per adqui-

rir aquestes noves parcel·-

les en construcció, per
part d’empreses que estan

a Balaguer o que són de

nova creació, que volen
ubicar-se també al Polí-

gon Camp Llong.

Inicien les obres d’ampliació

del polígon industrial Camp

Llong, amb 5 hectàrees

Obres d’ampliació de la zona industrial

L’ampliació
comportarà que el
Polígon Industrial
Camp Llong tingui
dinou noves parcel·les

Importants millores de l’entorn de

l’església del Sagrat Cor de Balaguer
Durant les darreres set-

manes s’han executat les

obres de millora de l’entorn
de l’església del Sagrat Cor,

amb la nova pavimentació

de les voreres laterals del
carrer Ramon i Cajal i del

carrer Cardenal Benlloch i les

frontals del carrer Barcelona
i la col·locació de la rampa

d’accés a l’Església Parro-

quial.
Un cop realitzada aques-

ta millora, ara està prevista

la substitució de la pedra de
les escales i tot el replà d’en-

trada de l’església, substitu-

ïnt l’actual ja que es troba
bastant deteriorada.

Obres de millora de l’entorn del Sagrat Cor

L’Associació de Comerciants organitza

novament el Mercat de les Rebaixes
L’Associació de Comerci-

ants Balaguer 2021 organit-

za, aquest divendres 9 de fe-
brer, una nova edició del

Mercat de les Rebaixes, que

estarà  ubicat al Passeig de
l’Estació, des de les 10 del

matí fins a les 2 de la tarda.

El Mercat de les Rebaixes
espera la participació d’una

trentena de comerços de

Balaguer, bàsicament dels
sectors de la roba, calçats i

complements, oferint els

seus productes rebaixats.

Les obres consisteixen en la nova pavimentació de
tot l’entorn, que es trobava molt deteriorat

Mercat de les Rebaixes
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973 246 850 - 667 471 961

ZONA TORRELAMEU

Nueva construcción de pisos y
áticos de 2, 3, 4 habitaciones, con
terrazas de hasta 134 m2 con bar-
bacoa. Jard ines propios y
comunitarios, piscina comunitária.
Suelo de parquet, video portero, co-
lumna hidromasajes, a/a, atrapa
polvo.  Los precios inc luyen
parquing y trastero. Sólo a 10
kilómetros de Lleida. Información
y planos. Acabados de alto
estanding.

BUSCAMOS PISOS O CASAS PARA ALQUILAR, VENDER O COMPRAR EN

CUALQUIER ZONA. NO IMPORTA LA REFORMA.

- Classes de repàs (Primària, ESO, Batxillerat...)
- Anglès a tots els nivells

- Tècniques d’estudi i de redacció

-Preparació per a les Proves d’Aptitud per a
l’Accés a la Universitat

(Selectivitat, majors 25 anys)
- Preparació per a les proves d’accés al

cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior

GRUPS REDUÏTS
PROFESSORS LLICENCIATS

C/ Barcelona, 36 entresol 1a
Tel. 973 447911 - BALAGUER

Centre de Reforç Escolar

EINA ESTUDIS 2002, SCP

B A L A G U E R

Laboratori

Dr. M. PEREMIQUEL i LLUCH
Metge
Especialista d'Anàlisis Clíniques
ALÈRGIA - BIOQUÍMICA - HEMATOLOGIA
BACTERIOLOGIA
HORMONES - IMMUNOSEROLOGIA

HORARI: diari de 9h a 11h.

C/ Dr. Fleming, 19 - BALAGUER
Tel. 973 446699

Els escolars de Balaguer gaudiran d’un

parc mòbil de bicicletes el mes de març

El Pla de Millora de l’Edu-
cació per a la Mobilitat Se-
gura a la Noguera pretén in-
troduïr dins del currículum
escolar el tractament de
l’educació viària com a eix
transversal dins de la seva
programació i fer-hi incidèn-
cia a través d’actuacions es-

pecífiques que afavoreixin
actituds i comportaments de
millora de la mobilitat segu-
ra a la comarca de la Nogue-
ra. 

El recolzament d’aques-
ta actuació es canalitzarà a
través del Pla Municipal de
Dinàmica de Balaguer i el Pla

El parc mòbil de bicicletes s’instal·larà al tercer pavelló de la Cros

Josep Batalla i Peru-
chet va ser escollit per
unanimitat de la Junta di-
rectiva de la Societat Gas-
tronòmica i Cultural del
Comtat d’Urgell, com a
nou president de l’entitat,
en la reunió que va tenir

lloc el passat 25 de gener.
Entre les prioritats de

la nova Junta Directiva de
la Soceitat Gastronòmica
i Cultural del Comtat
d’Urgell, destaca la diver-
sificació dels actes pròpi-
ament gastronòmics,
com la realització de cur-
sos, cates, seminaris, etc.,
per així poder potenciar la
part cultural de l’entitat,
amb la celebració de con-
ferències, presentacions i
sopars-col·loqui, i obrir
l’entitat cap a la societat i
fer-la més coneixedora.

Josep Batalla, nou president
de la Societat Gastronòmica i
Cultural del Comtat d’Urgell

La Societat organitza la Mostra de Coques

Va ser escollit per

unanimitat de la

Junta Directiva, en la

reunió del passat

25 de gener

Comarcal de Dinàmica Edu-
cativa de la Noguera amb la
coordinació del Servei Edu-
catiu de la Noguera. 

Durant la primera setma-
na de març, s’instal·larà un
parc mòbil de bicicletes al
pavelló firal de la Cros, i
comptarà amb la participa-
ció de tots els centres edu-
catius de Balaguer i l’IES de
Ponts, ciutat on també es
muntarà el parc els dies 8 i 9
de març.

Un parc mòbil de bibicletes per a què els escolars

aprenguin les principals normes viàries
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• Especialitat en esportistes

• Exploracions adults/infants

• Estudis computeritzats de

la marxa

• Plantilles personalitzades

• Cirurgia ungueal

• Control a diabètics
Av. Pere III, núm. 10-13 alt. 1r A
BALAGUER • Tel. 676 08 33 28
HORES A CONVENIR

• Ulls de poll

• Ungles clavades

• Berrugues

• Reflexologia

El Consell Comarcal assumeix la gestió

del Centre Obert Sant Josep del Firal

El Consell Comarcal de
la Noguera, davant la impos-
sibilitat per part de l’Associ-
ació Amics de Sant Josep del
Molí de continuar sostenint
el centre obert Sant Josep,
del Firal, ha decidit assumir-
ne la gestió, amb la finalitat
de lluitar perquè aquesta
obra social tingui continuï-
tat a Balaguer.

El Centre Sant Josep
funcionava a Balaguer des
de l’any 1993, i donaven ser-
vei a famílies balaguerines
que es trobaven en una situ-
ació d’alt risc social. Davant

de la necessitat de que el
Centre continuï obert, el
Consell Comarcal de la No-
guera ha decidit fer-se càr-
rec de la gestió sota el nom
de Centre Obert La Nogue-
ra.

El centre es gestiona
sota les directrius d’un pro-
grama que bàsicament con-
templa l’assistència humani-
tària bàsica, l’educació cívi-
ca i de valors humans, la pre-
venció de la delinqüència i
la pobresa i el treball educa-
tiu amb les mares i els pares
dels infants.

Centre Obert Sant Josep, al barri del Firal

El Consell Comarcal de la Noguera es fa càrrec del

Centre Obert La Noguera, des del passat dilluns 8

de gener, donant servei a 24 joves balaguerins

L’ens comarcal va iniciar
la seva gestió del centre el
passat 8 de gener, coincidint
amb l’inici del curs escolar,
després de les festes nada-
lenques, i actualment donen
servei a 24 nois i noies
d’edats compreses entre els
3 i els 14 anys.

Des dels Serveis Socials
del Consell Comarcal de la
Noguera, es considera
aquest projecte com a indis-
pensable per a aquests jo-
ves, la majoria d’ells veïns del
Centre Històric de la capital
de la Noguera on hi ha un
bon nombre de famílies que
viuen en condicions molt
precàries i que per tant ne-
cessiten el suport dels Ser-
veis Socials del Consell i
també del Centre Obert La
Noguera.

Àger iniciarà durant
aquest mes de febrer, les
obres de rehabilitació del
barri antic.

Les obres consistiran
en la urbanització de dos
dels carrers principals del
centre, el carrer Sant
Martí, i el carrer que arri-
ba fins a la Muralla.
Aquestes obres compten
amb un pressupost total

de 300.000 euros i també
contemplen la renovació
de la xarxa de sanejament
d’aigua de boca i la millo-
ra de la pavimentació
conservant l’estètica de
tot el centre històric.

D’altra banda, prope-
rament també es posaran
en marxa les obres de re-
habilitació de la col·legiata
d’Àger.

Rehabilitació del Centre
Històric de la població d’Àger

Àger remodelarà el Centre Històric



9<<C O M A R C A

El proper 20 de febrer, Ponts tornarà a

repartir milers de racions de Ranxo

Artesa de Segre cele-
bra el Carnestoltes  del 17
al 20 de febrer.

El  dissabte hi haurà
la concentració de com-
parses, el pregó de Car-
naval i la rua pels carrers
del poble.

El dimarts 20, la cele-

bració de la Festa de la
Matança del Porc i elabo-
ració de les tradicionals
llonganisses i botifarres a
la plaça de l’Ajuntament i
el popular berenar de ger-
manor, del porc  a la bra-
sa acompanyats de pa i
vi del país.

Berenar popular durant la
matança del Porc d’Artesa

Artesa celebrarà la matança del porc

Les populars calderes del Ranxo de Ponts

La localitat de Ponts ja es
prepara per celebrar la popu-
lar i tradicional  festa del Ran-
xo de Carnaval, que se cele-
brarà el 20 de febrer, final de
cinc dies de celebracions del
Carnestoltes 2007.

Com ja es costum en la
Festa del Ranxo, que espera
superar la presència de les
deu mil persones, a primera
hora del matí, es posaran a
bullir les calderes a l’Avingu-
da de Valldans, per a què a
partir de les 2 del migdia, tot
estigui a punt per degustar
aquest plat que despedeix el
Carnaval i donar inici a la
Quaresma.

Des del divendres 16 fins
al dilluns 19, Ponts viurà tot
un seguit d’actes festius,
amb concerts de música,
rues  de Carnaval, balls en-
tre d’altres activitats.

Amb la tradicional festa del Ranxo, la localitat

noguerenca posa punt i final a cinc dies de

celebracions de la festa del Carnestoltes
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GERB

Es ven casa al
centre, 6 hab.,

cuina-office, calef.,
pàrking, pati. Molt

àmplia.

Ref. 40011

Zona crta.
Camarasa. Dúplex,

200 m2, 7 hab.,
moblat, a/a,

pàrking.

Ref. 40085

Zona Carmelites,
reformat, 4 hab.,

mejador-sala, bany
complert, calf. gas

indiv. Bon preu!

GERB

Casa adosada. 4
hab.+golfes, jardí
davant i darrera.

Calef. gasoil.
Impecable.

Ref. 40079

Zona c/Urgell.
Seminou, 90 m2, 4

hab., 2 banys,
cuina-office. Opció
pàrking. Bon preu.

Ref. 40066

Zona Pere III, 200
m2, 5 hab.,2 banys,
calefacció central.

Oportunitat.

Ref. 40101

Zona Instituts, pis
seminou, 2 banys,
calef. gas indiv.,
terra de gres,

exterior. Com a nou.

Ref. 40107

Zona c/Urgell,
reformat, 3 hab.,
bany, menjador,
per entrar-hi a

viure.

Ref. 40103

Casa a la Sentiu de
Sió, 4 hab., cuina
americana, llar de

foc, 2 banys,
balcó, 3 plantes.

Ref. 40114

Pl.Mercadal, Bar en
traspàs, contracte
indefinit. Ideal per

bar musical o
restaurant.

Ref. 40092

Ps.Estació, 1ºpis,
160m2, 6hab., bany,
terrassa. Ideal per
despatx i vivenda.

Oportunitat.

Ref. 40104

140 m2, 3 hab., 2
banys, cuina-office,

calef. gas indiv.,
llar de foc, terras-
sa, molt solejat.

El col·legi Bonavista de Bellcaire

d’Urgell va celebrar el Dia de la Pau
Unes 400 persones

van concentrar-se, el pas-
sat diumenge 4 de febrer,
al Congost de Mont-rebei,
per tal de protestar per la
presa que vol construïr-se
en aquesta zona del
Montsec. La Plataforma

per la defensa del
Montsec s’oposa al pro-
jecte de Fecsa Endesa,
així com la construcció
d’un pont proper a Cane-
lles. La plataforma dema-
na la Declaració del Parc
Natural del Montsec.

Concentració i protesta en
contra de la presa de Mont-rebei

Foto d’Arxiu de Mont-rebei

Un moment de la celebració del Dia de la Pau

El CEIP Bonavista de
Bellcaire d’Urgell, també
aquest any, va voler manifes-
tar els seus desitjos de PAU
fent una sèrie d’activitats du-
rant la tarda del dia 30 de ge-
ner.

Els nens i nenes del Cicle
Superior, juntament amb les
tutores, van preparar una
presentació en Power Point
explicant les seves refle-
xions sobre la Pau i mostrant
algunes imatges de la
guerra, pobresa, tristesa,
fam, angoixa...

Els alumnes d’Educació
Infantil van estampar un
mural amb les seves mans
pintades de blanc que
representava la terra i van
escriure la paraula PAU.

Al pati de l’escola, tots
els alumnes van formar la
paraula PAU i van enlairar

globus blancs.
Com a cloenda, alumnes

i professors van fer una gran
rotllana envoltant els
alumnes del Cicle Superior
que van tocar amb la flauta
un fragment de la «5ª
Simfonia» de Beethoven
«Oda a l’alegria».

El passat 30 de gener,

amb tot un seguit

d’actes en que hi

participaren els escolars

del centre
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La Biblioteca de Balaguer us recomana

la lectura dels següents llibres

Claus per comportar-
se amb elegància i natura-
litat a la taula, l’èxit no
només depèn del menjar i
del beure, també del pro-
tocol, de la conversa, de
l’estètica de l’entorn i del
servei de taula.

Per l’autora és tan im-
portant el que es presenta
al plat, com el parament
de la taula, la vaixella o la
cristalleria. Les fotografies
que acompanyen el llibre
són molt espectaculars i
ens permeten apreciar
amb detall l’art de la bona
taula. També hi ha una sè-
rie d’entrevistes a famo-
sos de la vida social per
donar les seves opinions.

Guardonada amb el
Premio Nacional de
Gastronomía l’any 1997.

El arte de la buena mesa:

proto-colo y sugerencias

decorativas.

Autor: Isabel Maestre

Nicolás Malencovich: un

dragón en el bolsillo.

Autor: Lolo Rico

Gènere: Infantil(+11anys)

Flor de neu i el ventall

secret.

Autor: Lisa See

Gènere: Novel·la

Primer volum de la
col·lecció de les aventu-
res d’en Nikolás. El prota-
gonista del llibre viu a
Macedònia però la guer-
ra amenaça el seu país i
els seus pares decideixen
enviar-lo a Barcelona a
casa de la seva àvia.
Aquest llarg viatge el farà
en una furgoneta tan ve-
lla que no sap si arribarà
gaire lluny, després s’hau-
rà d’amagar en un vaixell...
això sí, estarà acompa-
nyat del drac del llac
Ohrid. Aqui coneixerà els
seus primers amics que
l’ajudaran a la seva nova
vida, lluny de la seva casa.

  Un fantàstic llibre ple
de fantasia, emocions i
aventures que agradarà a
petits i grans.

A la Xina del segle XIX
les noies eren tancades i
sotmeses a l’embenament
dels peus per garantir-ne
un matrimoni profitós. Re-
closes i totalment aïllades,
ningú esperava d’elles que
pensessin o tinguessin
emocions. Però en un dis-
tricte de la remota provín-
cia de Hunan les dones
van crear el seu propi codi
secret per comunicar-se
entre elles, el nushu.

Amb precisió històrica
i una gran càrrega lírica i
emocional, el llibre recrea
la relació d’Assutzena i Flor
de Neu, dues dones que
gràcies a aquest llenguat-
ge mantingut en secret
durant milers d’anys
troben en l’amistat el sentit
de les seves vides.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El racó del poeta

Miquel Trilla

--------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter

Traspuava la llum
del si d’un gruix d’amor incomparable
repeuat amb fonament de gran solera.
Apuntaven clarors
al fil de l’argument del dia a dia
i es feien els senders fins i delicats
com roba de batista.
Als dits la boira humida
deixava mil guspires de pensaments blancs,
de paraules tendres, de desitjos nets.
Aspirava el vent i engolia feroçment
les ratlles del mig, les que són contínues
i les discontínues i els punts fluorescents
adornant austers les tanques vorals
que fan companyia.
I ens ompliem junts, el meu viure i jo,
de bedolls i llogarets, diàfans, escèptics,
d’arcans aconteixements i em deia a cada pas
tota la claror del món que mirava:
Puja fins que em trobis pel primer camí
que et vingui a la memòria. Tu tens avantatge.
Pel primer camí del munt de camins
que vàrem fer junts i ens trobarem sempre.



12>> C U L T U R A

La Biblioteca Margarida de Montferrat

celebra els seus 25 anys de servei

El 9 de novembre de
1981, el President de la Ge-
neralitat de Catalunya, Jordi
Pujol va inaugurar la Biblio-
teca Margarida de Montferrat
de Balaguer. D’aquella fita,
ara s’ha celebrat el 25 aniver-
sari, tot i que aquella prime-
ra biblioteca ocupava la se-
gona planta de l’edifici con-
sistorial, i ara, la nova que va
ser inaugurada el 28 de se-
tembre de 2002, és una de
les més ben dotades de la
província de Lleida.

Per commemorar el 25
aniversari, el passat dilluns
29 de gener, va celebrar-se un
acte oficial, presidit per l’Al-

calde Miquel Aguilà i que
comptà amb un concert de
música a càrrec del Quintet
Pyrene.

La nova infrastructura in-
augurada ara fa més de qua-
tre anys, va unificar les tres
grans seccions que consta
la Biblioteca, com són la bi-
blioteca d’adults, la infantil i
la fonoteca.

La Biblioteca Margarida de Montferrat

Per celebrar l’aniversari,
la Biblioteca ha preparat tot
un seguit d’activitats per
aquesta primavera, amb xer-
rades, contacontes, exposi-
cions, el seguiment del pro-
jecte Nascuts per Llegir, i la
Setmana del Llibre Infantil i
Juvenil.

Durant l’acte, en que es
va presentar el logo que pre-
sidirà els actes d’aquest 25è
aniversari, l’Alcalde Miquel
Aguilà va lloar la tasca des-
envolupada pel personal de
la Biblioteca durant aquests
25 anys, tant sota la direcció
de l’anterior bibliotecària
Montserrat Comajuncoses,
com per l’actual, Núria
Arbós, responsable de
l’equipament municipal des
de l’any 2002, i que ha
dinamitzat amb entusiasme
les noves activitats, junta-
ment amb tot l’equip de la
biblioteca.

La Biblioteca celebra el seu 25 aniversari

La biblioteca vol

celebrar l’aniversari

amb tots els lectors i

usuaris amb tot un

seguit d’activitats

La Biblioteca Margari-
da de Montferrat acollirà
d’aquí a pocs dies, l’Arxiu
bibliogràfic personal i
d’alguns dels seus pre-
mis rebuts en la seva di-
latada carrera, de l’escrip-
tora nascuda a Balaguer,
Teresa Pàmies.

Entre aquests premis,
cal destacar la Creu de
Sant Jordi, el Premi Josep

Pla, l’any 1970 amb la
novel·la “Testament a
Praga”, o el Premi d’Ho-
nor de les Lletres Catala-
nes, atorgat l’any 2001.

L’escriptora ha donat
tots aquests premis, a la
Biblioteca Margarida de
Montferrat, i es col·-
locaran en un apartat de
la secció local de la Bibli-
oteca.

La balaguerina Teresa Pàmies
dóna el seu arxiu particular

Teresa Pàmies en una visita a Balaguer
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L’espectacle de Joel Joan i Gerard

Quintana passa del 10 al 17 de febrer

Després de les projec-
cions de les pel·lícules
“Col·legues al bosc” i “El
corral, una festa molt ani-
mal”, durant el mes de
gener, el Teatre Municipal
acull la projecció de
“Monster House”, conti-
nuant el cicle de cinema

infantil, aquest diumen-
ge 11 de febrer, a les sis
de la tarda.

El cicle acabarà el
mes de març amb les pro-
jeccions de “Ciutat rato-
lí” i “Happy feet, trencant
el gel”, els dies 4 i 11 de
març, respectivament.

“Monster House” propera
pel·lícula del cicle infantil

Monster House es projectarà el 11 de febrer

Joel Joan i Gerard Quintana amb Secrets compartits

No és ni un concert ni
una obra de teatre. Durant
quasi bé dues hores en
Gerard Quintana i Joel Joan
conflueixen en un mateix
escenari per mostrar els seus
cops amagats, en formats
diversos: cançons, poemes,
cartes, contes, notícies...

De Brel a Beck, d’orient
a occident, un espectacle
crític i divertit, apte per a tots
els públics on els secrets
seran compartits sense
deixar de ser secrets,
amagats en les quatre parets
del Teatre Municipal, en un
espai de confidències.

Aquest muntatge que
s’ha presentat recentment al
Teatre Condal de Barcelona,
arriba aquest dissabte 17de
febrer a les deu de la nit al
Teatre Municipal de
Balaguer.

La representació estava prevista per aquest dissab-

te 10 de febrer, però una imprevista afonia de Joel

Joan, ha fet que es postposi una setmana
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El col·legi Nostra Senyora del Carme

commemora el Dia de la no-violència
Com cada  30 de gener,

data de l’aniversari de la mort
de Gandhi, el Col·legi Nos-
tra Senyora del Carme  com-
memorà  el dia de la pau i de
la no-violència. Enguany,
d’acord amb el lema que es
treballa durant tot el curs
«Sóc constructor/a de la
meva vida», el Departament
Pastoral del centre  preparà
un muntatge que pretenia
conscienciar que es constru-
eix la pau a partir de la de-
fensa de la vida i dels drets
humans.

Així doncs, amb l’alum-
nat, des d’educació infantil
a batxillerat, situats en
cercles concèntrics, es
reuniren al pati per  defensar
la vida i renunciar quan se
sent amenaçada pels abu-
sos, la violència, les guerres,
els maltractaments...

Al centre de les rotllanes
hi havia alumnes de les
diferents classes que
aguantaven unes cartolines
negres que representaven la
foscor que crea tot el que
s’estava denunciant, com,
també, totes aquelles
accions que, a més petita
escala i en el mateix àmbit
escolar, són símptoma
d’agressivitat o de violència.
Al mig hi havia un sol tapat,
símbol del dolor que crea als
qui el pateixen. En un
moment determinat es
giraren les cartolines i es
veieren pintades les mans
de tots els qui eren presents

en la celebració. Unes mans
que són símbol inequívoc
del que junt amb els altres
podem fer per construïr vida
i pau.

Sota les notes del
fragment inicial d’Així

Els alumnes van celebrar el Dia de la Pau

parlava Zaratustra de
Richard Strauss es destapà
el sol, llum necessària per
il·luminar les actes de pau.
Seguidament es llegí un
manifest i es clogué l’acte
amb el cant “El món seria”.

Cada dia 30 de gener, el centre commemora

l’aniversari de la mort de Gandhi, amb el

Dia de la Pau i la no violència

El dissabte dia 10 de
febrer a les 10 de la nit  i a
la Sala Joan Baptista
Xuriguera el grup de Tea-
tre La Sucrera, represen-
tarà la comèdia d’intriga
«Pels pèls”.

Una obra divertida i
d’agudesa visual, en la
que el públic assistent hi
té un paper fonamental
en el desenvolupament

de l’obra.
Tots els amants del

bon teatre, recordeu que
el dissabte 10 de febrer
teniu una cita amb el
teatre amateur, concre-
tament amb el grup de
Teatre La Sucrera de
Menàrguens que us
deleitarà amb l’obra del
famós escriptor i psicòleg
Paul Pörtner.

“Pels pèls”, amb la Sucrera
de Menàrguens, el dissabte 10

Un moment de l’assaig de l’obra
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El Balaguer d’Emili Vicente continua

escalant posicions a la taula i ja es 8è

FUTBOL >> L’equip

suma quatre punts en

els dos partits davant el

Gavà i el Girona, dos

dels “gallets” de la

categoria

28/01/2007

GAVÀ 2
BALAGUER 2
03/02/2007

BALAGUER 2
GIRONA 1

La crisi de resultats que
el Balaguer va arrossegar
bona part de la primera vol-
ta, sembla que ja està total-
ment oblidada, i des de la
victòria al Santboià, l’equip
no ha parat de donar alegri-
es a la seva afició, que ha vist

i el Blanes, l’equip d’Emili
Vicente tenia dos difícils
compromisos, davant dos
dels equips més en forma de
la categoria. El passat diu-
menge 28 de gener va en-
frontar-se al Gavà, aconse-
guint un meritori empat a
dos gols, tot i què els bala-
guerins gaudien d’un 0-2 a
falta d’un quart d’hora per la
conclusió de l’encontre.

Mentre que el passat dis-
sabte 3 de febrer, van guan-
yar per 2-1, en un gran partit
dels locals al tot poderós
Girona, un dels màxims can-
didats a fer el play-off d’as-
cens a la Segona B.

Després de la lesió de
Nogués, el Balaguer s’ha fet
amb els serveis del porter de
l’Andorra Koldo.

com l’equip ha passat de la
darrera posició de la taula, a
ocupar un vuitè lloc, a vuit
punts de la zona de descens,
dos mesos després.

Després de les dues vic-
tòries consecutives del mes
de gener, davant el Palamós

Onze titular del Balaguer davant el Girona

Koldo davant d’un atacant del Girona

Classificació

Tercera Divisió

1. Reus ...................... 50

2. Vilanova ................ 46

3. Sabadell ................ 46

4. Girona .................... 43

5. Gavà ...................... 42

6. Mataró .................. 37

7. Santboià ................ 35

8. Balaguer .............. 30

9. Manresa ................ 30

10. Palamós .............. 28

11. Europa ................. 27

12. Castelldefels ...... 27

13. Masnou ............... 26

14. Blanes ................. 25

15. Premià ................ 25

16. Rapitenca ........... 24

17. Prat ...................... 23

18. Palafrugell .......... 22

19. Barcelona C ....... 21

20. Peralada ............. 18

Golejadors del

C.F. Balaguer

1. Parra ................ 10

2. Ermengol ........... 6

3. Figuerola ............ 4

4. Gabernet ............ 4

5. Sisco ................. 3

6. Isma .................. 3

7.Tenorio ................ 2

8. Juanjo ................ 2

9. Giribet ............... 2

El Balaguer ha trobat
el camí del gol, i la
sobrietat defensiva
en els darrers partits,
en els que ha sumat
10 dels 12 darrers
punts disputats, amb
tres victòries i un
empat al camp del
Gavà.

Propers encontres

Gabernet

11/02/2007 --  17h.
Camp Nou Congost de

Manresa

Manresa | Balaguer
-------------------------------------
18/02/2007  --  16,30h

Camp Municipal de

Balaguer

Balaguer | Palafrugell
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El Club Bàsquet Balaguer guanya al

Santpedor i perd amb el Navàs B
27/01/2007

C.B. BALAGUER 70
C.B. SANTPEDOR 63
03/02/2007

C.B. NAVÀS B 78
C.B. BALAGUER 63

Antoni Palazón i Xavier
Solà, amb 17 punts cadas-
cun, van ser fonamentals per
endur-se una important vic-
tòria davant el Santpedor,
segon classificat de la cate-
goria, i que no va posar les
coses fàcils als balaguerins,
que es van mostrar molt sò-
lids en defensa i encertats en
atac.

D’altra banda, el passat
dissabte, el Balaguer va per-
dre en el seu desplaçament
a Navàs, davant el segon
equip de la localitat

BÀSQUET >> Els balaguerins van imposar-se per

70-63 al segon classificat de la categoria

BASQUET >> L’entrena-
dor balaguerí de bàsquet,
Josep Maria Torres, actu-
alment segon entrenador
del Plus Pujol Lleida, tot i
que va fer de pont abans
de l’arribada d’Edu Torres,
va celebrar un clínic amb
els técnics i alguns juga-

dors de l’equip junior del
Balaguer, com un dels ac-
tes previstos aquest any
per tal de commemorar el
70 aniversari del Club Bàs-
quet Balaguer.

El proper 17 de març
està previst l’acte central
de l’aniversari.

Clínic de Josep Maria Torres

pel club Bàsquet Balaguer

Josep Maria Torres davant dels técnics locals

Albert Marvà i Marc Betbesé

barcelonina, per  un contun-
dent 78-63.

Els balaguerins ocupen
actualment, la quarta posi-

ció a la taula classificatòria,
per darrera del Manlleu,
Santpedor i Corazonistas Di-
agonal.

CURSET D’INICIACIÓ AL TAST DE VINS (3h.)
Objectiu: Oferir un primer apropament al món del vi. Tast
de 6 vins i taller pràctic. Entrega d’un dossier.
Horari: Dissabte de 10 a 13 hores.
Preu: 20 euros.

CURS INTENSIU DE TAST DE VINS (12h.)
Objectiu: Aprofundir en el coneixement de cada tipus de vi,
característiques de cada varietat, defectes en el vi ...,
acompanyat de tallers pràctics i sensorials.
Horari: Dimarts i dijous de 20 a 22 hores.
Preu: 90 euros.

IMPARTIT PER: Valvanera Martínez de Toda Vallilengua
Enòloga de Bodegas Costers del Sió

LLOC: BODEGAS COSTERS DEL SIÓ
            Crta. d’Agramunt, km. 4,2 BALAGUER (Lleida)

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ:
Telèfon: 973 424 112
Web: www.costersio.com
E-mail: bodegas@costersio.com
           enologia@costersio.com

CURSOS DE TAST DE VINS
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El Cristec perd els dos desplaçaments

consecutius a Sant Andreu i Esplugues

FUTBOL SALA >> Els

balaguerins disputaran

aquest dissabte dia 10

el derbi lleidatà davant

el Tàrrega al pavelló

Municipal de Balaguer

27/01/2007

SANT ANDREU 6

CRISTEC 2

03/02/2007

ESPLUGUES 6

CRISTEC 4

El conjunt de la capital
de La Noguera veu com els
pals i l’imparcial actuació
arbitral, protagonistes de
l’encontre a l’expulsar 2 ju-

derrotes consecutives mira-
rà de recuperar-se aquest
dissabte, a partir de  2/4 de 5
de la tarda, en el derbi lleida-
tà de la jornada davant el
Tàrrega, al Pavelló Municipal
de Balaguer i amb les
càmares de La Manyana Te-
levisió.

gadors balaguerins en el
tram final d’encontre, impe-
deixen el que hauria estat
una justa victòria del Cristec
davant l’Esplugues en el dar-
rer desplaçament efectuat
pels homes que entrena
Jaume Canal.

L’equip, després de dos

El Cristec Balaguer en imatge d’arxiu

ESCACS >> El passat
diumenge començà la lli-
ga per equips  del Campi-
onat de Catalunya d’es-
cacs.

Un total de set equips
del club de Balaguer
juguen en quatre cate-
gories per equips en el
campionat de Catalunya.

El primer equip del
Balaguer, al davant del
qual s’estrenà amb
victòria el MI Aimen
Rizouk, jugà contra el
Vendrell i empatà. Bon
començament per als
balaguerins, donat que
l’equip tarragoní és un
dels favorits del grup.

L’Escacs Balaguer empata en

l’inici del Campionat català

Jugadors del Club Escacs Balaguer
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V. X. ADSUAR

C/ Urgell, 89 (Davant Camp de futbol) - Tel. 973 447510-Fax 973 450896  - BALAGUER

Agència OficialMercedes-Benz

vendes · reparació de turismes i recanvis originals · equip Star Diagnosi

REPARACIÓ DE VEHICLES INDUSTRIALS: C/ Joan Maragall, 5 - HOSTAL NOU

Dra. LAURA LACUEVA MODREGO

Dermatologia i Dermoestètica

Rejuveniment facial ·Taques · Cicatrius · Assessorament cosmètic
Tractaments Antiaging · Peelings superficials i mitjans

Ps. de l’Estació, 10 - Balaguer

Tel: 973 448 113

El Club Tennis Taula Balaguer va acollir

la trobada final escolar de la Noguera

El passat dissabte 3 de
febrer va celebrar-se la tro-
bada final del Campionat Es-
colar comarcal de Tennis
Taula, a les instal·lacions del
Club Tennis Taula Balaguer.

En categoria infantil
masculí, Jordi Coll va impo-
sar-se a la final a Pol Ortiz,
tots dos del CTT Balaguer,
mentre que Nestor Bonjorn
del IES de Bellcaire i Josep
Ramon Canals del CTT
Balaguer van quedar en ter-

cer lloc. Tots quatre repre-
sentaran la Noguera, al cam-
pionat provincial. En catego-
ria aleví masculí, Albert Bové
va guanyar la final a Pere
Graells.

Esportistes de la Noguera al Cross d’Alcarràs

En categoria Cadet feme-
ní, Mónica Alarcón va ser la
guanyadora del campionat,
mentre que Cristina Coll ho
va ser en categoria infantil
femení.

Els vuit esportistes re-
presentaran a la Noguera en
els campionats provincials
que s’han de celebrar la pro-
pera primavera.

D’altra banda, el diumen-
ge 4 de febrer va celebrar-se
la final Nacional de Cross a
Alcarràs amb la presència
dels esportistes nogue-
rencs, Albert Carvajal del
CEIP d’Àger, i Lídia Sala de
l’IES Ermengol IV de Bell-
caire d’Urgell, aconseguint
resultats destacats en les se-
ves curses.

Els guanyadors de la comarca de la Noguera

TENNIS TAULA >> Jordi

Coll, Albert Bové, Cristi-

na Coll i Mònica Alarcón

guanyadors en la final

escolar de la Noguera

La Societat de Pesca-
dors Esportius de Bala-
guer, un cop finalitzada la
lligueta de la pesca del
llúcio, durant els mesos
d’hivern, i que enguany
ha guanyat el jove pesca-
dor Marc Adsuar, amb un
total de 17 peces i més de
50 quilos en total, ja està
treballant en la organitza-
ció d’un curs d’aprenen-
tatge de pesca de làtigo
(fuet), a càrrec de l’espe-
cialista Pere Barberà.

Els interessats en par-
ticipar al curs de pesca
poden inscriure’s al Local
Social de la Societat, al
carrer Àngel Guimerà,  o

al telèfon 629 479 238, o al
973 445 025, fins al 15 de
febrer. La inscripció és to-
talment gratuïta i poden
inscriure’s els pescadors
de més de 10 anys.

El curs d’aprenentatge
es farà durant el dissabte
3 de març per la tarda, i el
diumenge 4 de març al
matí.

La Societat de Pescadors

organitza un curs de pesca de

làtigo el 3 i 4 de març

Pescadors al voltant d’una magnífica peça

PESCA >> Els

interessats poden

inscriure’s fins al 15

de febrer al local

Social dels Pescadors
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GROC és una publicació plura i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus. En defensa de la llibertat

d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin oportunes sempre que es guardi el degut respecte que mereixen

persones i institucions. TOTS el articles d’opinió hauran d’estar signats, amb nom i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia del DNI del responsable de

l’article i un telèfon de contacte.

Col·lectiu Balguera

-------------------------------------------------

El procés natural del
temps, ens porta novament
a haver de parlar de les ja
properes eleccions, previs-
tes a finals de maig de 2007.
Estem ara en el moment en
que els partits polítics, han
d’anar preparant les seves
llistes, començant pel seu
cap de fila, -qüestió que
presenta certes dificultats en
algun partit- i suposadament
elaborant el programa que
presentaran, per tal de
convèncer als balaguerins.
Deixant de banda les
generalitats que normal-
ment es presenten en
aquests programes, el cert
és que els partits polítics
s’esforcen en buscar algun
punt del programa que pugui

A les portes de les eleccions

Ja hi som!

C.G.A.

-------------------------------------------------

Com podeu comprovar
cada dia ja ha començat el
recorregut del gran circ de
les eleccions. És arribat el
moment en què entre uns i
altres ens vagin convencent
que no serveix de res anar a
votar. Cada cop escolto amb
més freqüència aquesta de-
terminació de molta gent, i
certament em preocupa, i fa
que em pregunti que passa-
rà dintre quinze o vint anys
en aquesta democràcia (?),
entre tots tan mal garbella-
da.

Tots els partits parlen del
que detecten en el possible
electorat, i ni un gosa dir que
ha trobat un puntet de fe en
la classe política. I tots van
nomenant comissions i

considerar-se estrella, capaç
d’engrescar als centenars de
votants indecisos, que són
els que en definitiva decan-
ten el resultat cap un o altre
costat.

Sense voler donar lliçons
a ningú, recomanaríem als
candidats que pretenguin
ocupar el lloc d’alcalde, que
no es despengin novament
amb el tema recorrent de
què Balaguer està adormit,
prometent alhora la vinguda
de grans indústries que
seran la «salvació» de la
Ciutat. És una frase desa-
fortunada, que a més de fer
mal a Balaguer, no es
correspon amb la realitat.
Només cal visitar les potents
empreses instal·lades a
Balaguer o en deu quilò-
metres a la rodona, per veure
que a la zona disposem

d’unitats industrials que son
líders nacionals en els seus
respectius sectors. I d’altres
que sense ser líders, con-
formen un potent teixit
industrial d’origen local.
Valgui com exemple de les
primeres, l’empresa So-
rigué, que té a Balaguer, la
primera pedrera d’Europa,
capaç d’ésser l’única
indústria fabricant de les
peces de formigó
necessàries per les més
complexes obres d’engi-
nyeria que s’executen a
l’Estat Espanyol. I com a
exemple de les segones, la
bodega de Costers del Sió,
que amb unes instal·lacions
modèliques, de ben segur
que en un curt espai de
temps, produïrà un vi que
potenciarà el nivell del sector
agro-alimentari de la nostra
comarca.

Al nostre entendre, el
nou Ajuntament, sense

oblidar-se de les qüestions
locals, ha de fer un esforç per
potenciar la capitalitat
comarcal de Balaguer. La
zona al voltant de Balaguer,
encara és rica amb un recurs
natural com l’aigua, que
cada vegada resulta més
escàs en altres contrades.
Cal assegurar l’aigua
procedent del Segre, per a
usos industrials, i cal
desenvolupar d’una vegada
el projecte de captar l’aigua
de boca per a la Ciutat i
també per als pobles
propers, a partir del Noguera
Pallaresa, ja que aquest
proveïment, asseguraria una
millor qualitat de l’aigua per
al consum humà. La impor-
tància de disposar d’aigua
de qualitat, en front dels
problemes de la seva
contaminació que ja han
aparegut en la zona, fa
necessari que els respon-
sables municipals del nou

Ajuntament es plantegin un
projecte que de realitzar-se,
consolidaria un dels factors
que més ajuden a mantenir
el bon nivell de qualitat de
vida que la zona encara
gaudeix.

Una altra qüestió que no
s’ha d’oblidar i cal  plantejar-
se és el tema de les comu-
nicacions. Deixarem per a
altres la defensa de la
construcció de grans
autovies, evidentment ne-
cessàries, però tant ne-
cessàries com pot ser una
bona xarxa de carreteres
locals que, resultant molt
més barata, atansi cap a
Balaguer pobles que poc a
poc i per falta de bones
comunicacions, deixen de
tenir la Ciutat com a
referència, i es dirigeixen cap
a altres poblacions, que
actuen com a pols d’atracció
econòmica, en perjudici del
comerç local.

equips de savis, que han de
donar solucions a aquest
embaf i empatxament. No
les trobaran.

Aquest canibalisme en el
que entren ara amb precipi-
tació per després poder viu-
re durant quatre anys, amb
un continu berenar-sopar a
la salut de l’electorat. I a pa-
gar entre tots menys ells,
farà que cada dia hi hagi més
abstenció, a l’augmentar el
recel del votant, i la convic-
ció de què tots són iguals.

Aquesta política que
promet gronxar-los en un
bressol de dolçors sense fi,
dintre del sistema corcat del
corresponent partit, no pot
tenir una llarga vida. Fa pu-
dor. Tufeja!. Fa sentir l’olor
del podrit. No cal anar més
lluny de Balaguer, per veure
tots els jocs de mans per
aconseguir el que la lògica
més elemental no aconsella-
ria.

Que un partit minoritari,
amb una desfeta interna his-
tòrica. Implicat en cinquan-
ta (per dir una quantitat),
assumptes judicials. Que
amb dificultat se’n podria
trobar un altre que el supe-
rés en els embolics a dojo
en què ha estat involucrat,
manté una postura de dure-
sa per fer repetir a la seva
candidata que no pot i no té
credibilitat, i que de passa-
da, ha ofert al possible vo-
tant espectacles no gaire
exemplars.

Cal dir que el paper que
dóna Convergència  és d’una
educació i delicadesa digna
de lloança. Callar i fer preva-
ler un sentit de responsabili-
tats, fa que es mereixi més
sort de la que tenen. El no
saber que fer d’aquesta per-
sona fa perillar un bon can-
didat que han trobat dintre
les files del seu partit. I cal
que no perdem de vista que

va ésser elegit per aclama-
ció, i que per primera vega-
da he detectat una sòlida
unió entre tots els conver-
gents, cosa molt rara dintre
aquest partit. Motiu que fa
que es pugui albirar una re-
vifalla en la campanya de les
eleccions municipals. Pot-
ser no caldrà tants cartells,
ni tantes fotos, ni tantes
mentides d’amor per a què
el ciutadà de Balaguer s’ani-
mi. Tampoc han de ser ne-
cessàries promeses que no
es poden complir, ni secre-
taris, ni el presentar-se com
la solució a tots els proble-
mes d’una ciutat com la
nostra que sempre n’ha de
tenir.

Veient el tipus de treball
que s’ha fet fins ara, el can-
didat no ho tindrà fàcil. És
d’un esplendorós zero d’on
ha de començar, però crec
sincerament que Conver-
gència aquesta vegada l’ha

encertat. I vull fer-li unes
suggerències: que faci un
equip de gent treballadora,
amb una comunicació total
amb ell, cadascú en el camp
que se li assigni. Que no vagi
de “divo”, ell sense l’equip
no és res. Que es faci més
visible ell i els seus dintre la
vida social de Balaguer, no
de mers assistents als plens.
Que no busqui l’enfronta-
ment, però arribat el cas que
no el defugi, sense afany de
protagonisme, sense ofen-
dre, sense fer teatre que ja
n’hem tingut prou. Que en-
tengui que ell, és la definiti-
va liquidació local d’una ge-
neració de polítics perfecta-
ment repapats que han vol-
gut ser vitalicis. Ha d’ésser
diferent. I el darrer consell
gratuït que em permeto do-
nar-li, és que si li toca anar a
la Diputació que no oblidi
mai que hi és gràcies a
Balaguer.
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Més de 200 participants consoliden

la Festa dels Cavalls de Balaguer

Unes quatre mil perso-
nes van gaudir dels diferents
actes organitzats per l’Asso-
ciació d’Amics del Cavall de
Balaguer el passat diumen-
ge 4 de febrer.

Els actes van iniciar-se
amb el Tercer Derbi «Ciutat
de Balaguer», al que hi van
participar un bon nombre de
genets d’arreu de Catalunya
i França que van concursar
en una pista, molt digna,
ubicada al parc de la Trans-

segre. Mentre, els més pe-
tits van poder gaudir de pas-
sejades amb camell pel parc
de la Transsegre, després de
l’èxit de l’any passat, els or-
ganitzadors han repetit

Els petits es passejaven amb els camells

aquesta activitat.
Una demostració de

gossos d’atura, controlant
oques, ànecs i ovelles va
donar pas als Tres Tombs a
Cavall, i la benedicció dels
animals al Mercadal, amb la
presència de les autoritats
locals i comarcals, acompa-
nyats de la Banda de Corne-
tes dels Bombers Voluntaris
d’Almenar.

Els actes de la Festa del
Cavall de Balaguer van aca-
bar amb un dinar de germa-
nor, als pavellons firals amb
la presència de les autoritats
locals, dels més de dos-
cents cinquanta  cavallistes
que van assistir a la festa,
acompanyats de familiars i
amics.

A la festa hi van participar tot tipus de cavalls

Durant tot el matí, el

cavall va ser el

protagonista d’una festa

que aplegà més de

quatre mil persones

La Festa d’enguany
ha estat la més participa-
da de les vuit edicions
que s’han celebrat fins a
la data, superant totes les
previsions dels organitza-
dors, que any rera any,
treballen per lluïr-se en
una festa que aplegà més
de quatre mil persones
durant tot el matí, entre
les activitats del Parc de
la Transsegre i la Plaça del
Mercadal, en la benedic-
ció dels animals i carruat-
ges.

Els participants eren
d’arreu de Catalunya,
Aragó i cal destacar la be-
llesa dels carruatges vin-

guts del Principat d’An-
dorra, que van donar una
nota de qualitat a la festa
d’enguany, que també va
gaudir de la música de les
cornetes de la Banda dels
Bombers voluntaris d’Al-
menar, entre moltes altres
activitats durant la jorna-
da per un públic d’edats
ben diferents.

Els cavalls i carruatges

arriben d’arreu de Catalunya,

Aragó i d’Andorra

S’hi van presentar carruatges espectaculars

L’espectacularitat

d’alguns carruatges

van centrar part de

l’atenció del nombrós

públic assistent
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La Suda Teatre ompla el Teatre amb la

representació de l’obra “Ai! Ai! Ai!”

Un moment de la representació

El grup de teatre Bala-
guerí, la SudaTeatre va
presentar amb un gran èxit
de públic la seva darrera obra
inèdita, “Ai! Ai! Ai!” davant
de més de mil persones al
teatre Municipal de Balaguer
els dies 3 i 4 de febrer per tal
de celebrar els 10 anys
d’aniversari damunt d’un
escenari.

Aprofitant la represen-
tació és va fer un breu
recorregut de tota la
trajectòria escènica del grup
projectant un DVD en el qual
és va donar a conèixer les
obres que han realitzat
durant aquest 10 anys, i en
la que també hi van incloure
un emotiu homenatge a
dues persones que malaura-
dament ja no estan amb el
grup: la Cristina Sànchez i el
Jordi Gomà.

La companyia balaguerina que enguany celebra el

seu desè aniversari, va projectar un DVD amb les

principals obres realitzades durant aquests anys

El Grup d’animació in-
fantil La Troca celebra en-
guany el seu 25 aniversa-
ri, des de que l’any 1982
iniciessin els seus pri-
mers passos en el món
de l’animació musical. Els
actes centrals es celebra-
ran els propers dies 21 i

22 d’abril, amb la presen-
tació del nou treball dis-
cogràfic “Toca Troca” al
Teatre Municipal, i una
actuació infantil a la Pla-
ça del Mercadal el diu-
menge a la tarda, amb
moltes sorpreses per als
participants.

El grup d’animació La Troca

celebra el seu 25 aniversari

Una actuació de La Troca
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Anuncis breus classificats

IMMOBLES
------------------------------------------------
ES TRASPASSA cansalade-
ria per jubilació, en ple ren-
diment a Balaguer. Raó:
973447982.
------------------------------------------------
ES LLOGUEN pàrkings a
l’edifici HP Sanahuja, 36.
Ref. Gestoria Cudós. Raó al
tel. 973450555, Montse.
------------------------------------------------
ES TRASPASSA botiga de
roba de nens de 0-6 anys.
Ben situada. Abstenir-se
curiosos. Raó: 638522561.
------------------------------------------------
VENDA/LLOGUER de pàr-
kings tancats al c/ Jaume
Balmes, 11 de Balaguer.
Raó: 973446161-629310479.
------------------------------------------------
VENDA local comercial de
117 m2+80 m2 d’altell, al c/
Barcelona. Obra nova. Dos
nivells. Aparador de 12 me-
tres. Zona Escola Pia.Raó
973448273.
------------------------------------------------
APARTAMENTO nuevo en
Benasque (Sesué) de 4-6
personas, cocina equipada,
lavadora, vitrocerámica, 2
baños, buhardilla, calef. gas,
TV, pàrking. Fin de semana
200 e, días sueltos 70 e.
Incluye ropa de cama y
baño. Razón:973449190.
------------------------------------------------
VENDO PARCELA, terreno
de regadio de 10 porcas
(3.600 m2), partida La torre
Blanca, cerca del casco
urbano. Interesados llamar
al 610032673.
------------------------------------------------
BALAGUER casa en venta
unfamiliar, reformada,
garaje, patio, dos plantas.
Interban 973447477.
------------------------------------------------
APARTAMENT en venda a
Balaguer, 2 habs. Molt cèn-
tric. Raó telèfon: 607896071.
-----------------------------------------------
ES VEN pis de 195 m2, tot
reformat, 5 hab., tot exteri-
or, terra de parquet, 2 banys,
gran menjador i cuina. Preu:
204.500 e (34.000.000 pts).
Telf: 691057077.
------------------------------------------------

COMPRO PISO de segunda
mano en Balaguer, de parti-
cular a particular. Razón:
610412517.
------------------------------------------------
ES TRASPASSA botiga de
decoració i roba de la llar,
per jubilació. Raó telèfon:
625653134.
------------------------------------------------
ES TRASPASSA pub a
Balaguer. Informació al te-
lèfon 615539713 (trucar de
14:00 a 22:00 h).
------------------------------------------------
ES VEN pis de 110 m2, al c/
Bellcaire, amb 3 hab. dobles
i 1 petita, 2 banys, gran tras-
ter, terrassa al davant i gale-
ria al darrera, calefacció. Raó
telf: 676335486.
------------------------------------------------
ES LLOGA plaça de pàrking
tancat al c/Barcelona, zona
Escola Pia. Raó telèfon:
973448273.
------------------------------------------------
BALAGUER vendo aparta-
mento de obra nueva. Muy
céntrico. Ineteresados
llamar al 600402319.
------------------------------------------------
ES VEN pis de 155 m2, de
particular a particular, amb
vistes al riu. Tot reformat i
bon preu. Raó: 609135472.
------------------------------------------------
ES TRASPASSA botiga de
roba infantil per no poder
atendre. En ple rendiment.
Amb stock actual. Abstenir-
se curiosos.  Interessats tru-
car al 973450223 (trucar en
horari comercial). Traspàs a
bon preu!
------------------------------------------------
LA REGOLA (Àger), casa de
600 m2 en venta, toda de
piedra, reformada, calefac-
ción, 6 hab. Ideal inversión
y negocio de ocio y aventu-
ra. Interban 973447477.
------------------------------------------------
VENTAS SIN ENTRADA,
directo de promotor, pisos
de 2-3 hab., en Borges Blan-
ques, Mollerussa, Poal,
Linyola, Fuliola i Alcarràs.
Cuota 450 e/mes. Chalets
individuales a Belloch.
Información: 670527205.

------------------------------------------------

PROMOTORES Y CONS-
TRUCTORES. La Fuliola:
Vendo solar 952m2, con
proyecto y licencia. 2.400 m2

de techo. Interesados:
629685875.
------------------------------------------------

TREBALL
------------------------------------------------
EMPRESA DE SERVEIS
necessita per ampliació: un
aprenent, amb coneixe-
ments elèctrics teòrics, amb
la ESO aprovada (no cal ex-
periència). Una ajundant de
secretària (a hores). I una
senyora per serveis de nete-
ja de tallers i oficina (a ho-
res). Portar C.V. i fotografia
al moment de l’entrevista.
Telf: 973447268, preguntar
per Srta. Loli o Sr. Xavier.
------------------------------------------------
DESPATX D’ARQUITECTU-
RA de Balaguer, necessita
un/a Arquitecte Tècnic i un/
a Delineant per a col.laborar
en la redacció de projectes.
Interessats enviar Currícu-
lum Vitae a l’adreça de cor-
reu: igrelep@hotmail.com
------------------------------------------------
PARQUETS SESETS preci-
sa ajudant de muntador de
parquets. Interessats envi-
eu C.V. al C/Urgell, 76 bai-
xos de Balaguer.
------------------------------------------------
PNEUMATICOS DÍAZ-
SUBÍAS, busca persona
para sección de maquinaria
pesada y mantenimiento.
Sabados mañana laboral.
Interesados presentarse.
------------------------------------------------
MOBLES CLAVEROL neces-
sita muntador de mobles
amb experiència. Es valora-
rà coneixements d’ebeniste-
ria. Interessats truqueu al
973446561.
------------------------------------------------
ES PRECISA dona per
ajundant de cuina i neteja.
De dilluns a divendres (10:00
a 17:00 h), a 9 kms. de
Balaguer. Raó telèfons:
973180883 o 973180304.

------------------------------------------------

ES BUSCA esteticien amb
experiència. Raó: 973450180
o 639572806.
------------------------------------------------
GIMNÀS  de propera ober-
tura a Balaguer, necessita
personal. Interessats trucar
al 627313183.
------------------------------------------------
S’OFEREIX noia jove per fer
tasques administratives
pels matins, amb vehicle
propi. Raó: 686144761.
------------------------------------------------
ES PRECISEN cambreres
per a Balaguer. A jornada
completa o mitja jornada.
Raó: 665666262.
------------------------------------------------
PARQUETS SESETS preci-
sa muntador de parquets
amb experiència. Interess-
ats enviar C.V. al c/Urgell, 76
baixos de Balaguer.
------------------------------------------------

VARIS
------------------------------------------------
INTERBAN. No se agobie
por sus problemas econó-
micos, consultenos y le
ayudaremos a solucionar
tus problemas. 973447477.
------------------------------------------------
VENDO solàrium tipo sand-
wiche, pocas horas de fun-
cionamiento, prácticamen-
te nuevo. Telf: 670900725.
------------------------------------------------
INTERBAN. Créditos per-
sonales de 600 a 9.000e, sin
avales, en 24 h. T: 973447477.
------------------------------------------------
ES VEN Vespino per a recan-
vis, i 2.500 teules àrabs. Raó
telf: 659095891.

E S Q U I Z O F R È N I A ,
trastorns bipolars i de
personalitat, depressió,
agorafòbia. Ajuda, infor-
mació i suport per als
afectats i el seu entorn,
familiars i amics. Agrupació
de Balaguer i La Noguera.
Telf. de contacte: Salut
Mental Ponent, Tel:
610260221 -973221019. Mail:
sampon@suport.org
-----------------------------------------------
INTERBAN. Descuentos de
letras y pagares en 24 horas.
973447477.
------------------------------------------------
INTERBAN, soluciones
económicas para atrasos,
deudas, embargos y su-
bastas. ¡Consultenos!
973447477.
------------------------------------------------
INTERBAN. Capital privado,
para embargos, subastas
...¡Consultenos! 973447477.
------------------------------------------------
Per anuncis en aquesta
secció:DOSSIER P&M, SL,
c/ Sant Lluís, 36 de Balaguer
-----------------------------------------------

VEHICLES
------------------------------------------------
ES VEN Peugeot 205 Diesel,
matrícula (L-AC), a/a, alça
vidres elèctric, direcció as-
sistida. En bon estat. Preu:
1.500 e. Raó: 637710232.
------------------------------------------------
ES VEN moto BMW, any
2002. R-1150-RT. En perfec-
te estat. 3 maletes, punys
calefectables, ABS, protec-
tor motor i extres. Preu:
10.000 e. Raó: 639816670.
------------------------------------------------

FONTANEROS

ELECTRICISTAS

Y PREVENTIVAS DE GAS

Interesados llamar al 973 445 963 (Sr. Xavier)

...........................................................................

Se precisan:
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Farmàcies

Farmàcies de torn de Balaguer

BALAGUER
AJUNTAMENT 973 445200
MOSSOS (URGÈNCIES) 088
MOSSOS D’ESQUADRA 973 457700
GUÀRDIA URBANA 973 450000
CONSELL COMARCAL 973 448933
BOMBERS 973 445080
CAP II 973 446028 / 973 447714
CAP II, DEMANAR VISITES 902 111 444
I.N.SEGURETAT SOCIAL 973 450408
QUINTA SALUT L'ALIANÇA 973 447513
CENTRE MEDIC
DE RECONEIXEMENTS 973 448113
CREU ROJA 973 445796
RENFE 973 445503
ALSINA GRAELLS 973 445476
TAXIS PÚBLICS 973 445022
CORREUS 973 445826
JUTJAT N.1 973 451353 / 973 451383
JUTJAT N.2 973 451162 / 973 451287
SALA DE PROCURADORS 973 451177
DESPATX PARROQUIAL 973 445342
ESGLÈSIA EVANGÈLICA
PENTECOSTAL 973 445996
FUNERARIA SANT JOSEP 973 449044

973 445786 - 629 447113 -973 390862
CASAL GENT GRAN 973 446259
---------------------------------------------------------------
BELLCAIRE D'URGELL
AJUNTAMENT 973 586005
DISPENSARI MÈDIC 973586249
---------------------------------------------------------------
CAMARASA
AJUNTAMENT 973 420009
---------------------------------------------------------------
CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT 973 428007

CUBELLS
AJUNTAMENT 973 459005
---------------------------------------------------------------
GERB
AJUNTAMENT 973 446099
---------------------------------------------------------------
LA RÀPITA
TELÈFON PÚBLIC 973 445018
---------------------------------------------------------------
MONTGAI
AJUNTAMENT 973 430005
METGE 973 430107
---------------------------------------------------------------
MENÀRGUENS
AJUNTAMENT 973 180205
---------------------------------------------------------------
TÉRMENS
AJUNTAMENT 973 180010 / 973 180041
CASA DEL METGE 973 180213
---------------------------------------------------------------
OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 438004
METGE 973 438003
A.T.S. 973 438062
ESCOLES 973 438061
RESIDÈNCIA 973 438169
---------------------------------------------------------------
SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC 973 420003
---------------------------------------------------------------
LA SENTIU
AJUNTAMENT 973 424005
CASA DEL METGE 973 424058
---------------------------------------------------------------
VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT 973 432008
CASA DEL METGE 973 432055

Telèfons útils

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
06.10 BARCELONA feiners
18.50 " diumenges
07.30 TÀRREGA feiners
12.00 " feiners
15.00 " de dill. a div. feiners
19.30 " feiners
07.45 LLEIDA diari excepte diumenge
07.48 " feiners
07.55 " de dilll. a div. feiners
07.56 “ feiners
09.15 “ feiners
13.30 " calendari escolar
15.18 “ diari
18.00 LLEIDA diari
09.50 SEU D'UR-PUIGERDÀ diari
16.35 " diari
13.35 SOLSONA dill,dima,dij,div. feiners
16.40 SOLSONA dill,dima,dij,div. feiners
13.35 PONTS de dill. a div. feiners
19.50 PONTS de dill. a div. feiners

SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA

06.30 (1) 06.59
08.00 08.30
09.40 10.09
12.50 13.19
14.16 (4) 14.46
16.45 17.14
18.10 18.39
19.10 (4) 19.40

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER

06.00 (1)(2) 06.23
07.15 07.44
09.00 (3) 09.29
10.30 10.59
13.45 (3) 14.19
15.45 16.14
17.30 17.59
20.10 20.39

(1) Només circula de dilluns a divendres feiners.
(2) Tren directe entre Lleida i Balaguer.
(3) Enllaç amb el servei per carretera des de La Pobla de Segur fins a
Sort. (Sortides de la Pobla de Segur: 11.00 h i 15.50 h - Arribades a Sort:
11.30 h i 16.20 h).
(4) Enllaç amb el servei per carretera des de Sort fins a la Pobla de
Segur. (Sortides des de Sort: 12.10 h i 17.05 h - Arribades a la Pobla de
Segur: 12.40 h i 17.35 h).

Horari de trens

SORT. DESTINACIÓ CALENDARI
17.21 ESTERRI D'ÀNEU feiners
13.17 AGRAMUNT feiners
19.47 AGRAMUNT de dill. a div. feiners
14.00 ÀGER feiners excepte
                     dill., dmart. i dij. calen. escolar
17.00          "dill., dmart. i dij. calen. escolar
SORT.  BALAGUER-SALOU/CAMBRILS CALEND.
07.45 (Balaguer) *(17,18,24 i 25 juny)
19.00 (Cambrils) *(1,2,8,9,15,16,22,23,29 i 30 juliol)
19.20 (Salou) *(5,6,12,13,15,19,,20,26 i agost)
SORT. LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
09.15 diari
11.00 feiners
12.30 feiners
13.15 de dill. a div. feiners
15.00 calendari escolar
16.00 diari
16.30 feiners
18.30 feiners (excepte juliol/agost)
19.00 de dill. a div. feiners

Horari d’autobusos

De les 8 de la tarda de l’1 de febrer a les 8 de la tarda del 8 de febrer CLAVER

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 8 de febrer a les 8 de la tarda del 15 de febrer SALA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 15 de febrer a les 8 de la tarda del 22 de febrer MARCH

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÀGER
F. JOSA - C/ La Font, s/n 973455060
----------------------------------------------------------
BALAGUER
F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214
F. CLAVER- Sant Lluís, 6 973445384
F. MARCH- S. Jaume, 2 973445280
F. SALA- Pl. Mercadal, 38 973445087
----------------------------------------------------------
BELLCAIRE D'URGELL
BRUFAU TUDELA, J.I. 973586466
----------------------------------------------------------
CAMARASA
TRIBÓ ALCOBÉ, M. 973420200
----------------------------------------------------------
CASTELLÓ DE FARFANYA
ARASA PLA, G. 973428070
----------------------------------------------------------
LA SENTIU DE SIÓ
MONTSERRAT MIRATS 973425051
----------------------------------------------------------
LES AVELLANES
RÚBIES PRAT, NÚRIA 607191367
----------------------------------------------------------
MONTGAI
PERE SOLANS 973430110
----------------------------------------------------------
OS DE BALAGUER
RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136
----------------------------------------------------------
VALLFOGONA DE BALAGUER
AIGUABELLA ALENTA, G.973432151

Comunitats | Pàrquings | Oficicines
Establiments comercials | Col·legis

Bancs | Naus industrials
Neteges fi d�obra

Neteges en general
Vidres | Rètols

Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra

DEMANI�NS
PRESSUPOST

etàletàletàletàletàl.....liquesliquesliquesliquesliques

ORENOORENOORENOORENOORENOM
Portes metàl.liques

Basculants i automàtiques

Escales i baranes metàl.liques

Serralleria i Forja

Estructures metàl.liques

C/ Barceloneta (davant bàscula)
Tel. part/Fax 973 450 167

Tel. 605 801 804 - 25617 LA RÀPITA

Parquet natural i laminat

Tarima interior i exterior

C/ Gaspar de Portolà, 1

BALAGUER - a/e: sesets@hotmail.com

Fax 973 450 525  Mòbil 687 449 890

REHABILITACIÓ DE FAÇANES

Pintura i Decoració

Qualitat i dedicació,
els nostres distintius

Pedro Garanto Fillat
C/ Tàrrega, 51 F •  BALAGUER

Tel. 699 949630

NETEJA DE VIDRES, EDIFICIS, BANCS,

OFICINES, COL.LEGIS, LOCALS

COMERCIALS, NETEGES FI D'OBRA.

C/ Almatà, 2 -   25680 HOSTAL NOU
Tels. 973 451064 - 639 160541

ENRIC SERRA (Gerb)

Taxi 6 places útils
SERVEI 24 HORES

Desplaçaments per a grups, comiats de solters, etc...

Reserves tels. Tels. 973 446 055 - 606 105 223

Possibilitat de pagar amb targeta

Manteniment i neteja de:

Comunitats de veïns • Pàrquings • Oficines • Rètols • Vidres • Façanes
Establiments comercials • Naus industrials • Neteges final d’obra
Neteges en general

Telèfons

 618 382 661
650 604 581

E-mail: limpiezasromero@hotmail.com

Jacint Verdaguer, 19 baix. - BALAGUER

Tel. 973 447958

COMPRES, LLOGUERS I TRASPASSOS DE
BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I URBANS
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